
Český jazyk  –  Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

 

PRACOVNÍ  LIST 

25. – 29. 5. 2020 

 

1. Doplňte do textu i –y, í – ý 

Uprostřed tepl _ ch letních dnů vtrhla do zál _ vu strašl _ vá bouře. Od moře se přihnal _ 

hradb _  f _ alov _ ch mračen a v _ jící studená v _ chřice b _ čovala chráněné vody.          

Nev _ díš  tady  tatínkov _  rukav _ ce? Musím to v _ řídit tatínkov _ .  Dnes k nám přišl _  na 

oběd tatínkov _  znám _ . Petrov _  rodiče odjel _  za babičkou.  Na v _ let jsme se v _ dal _               

i s dvěma Vaškov _ m _  ps_ . 

2. Vyskloňuj oba sobi: 

 

 

3. Od slovesa dělat utvoř: 

 rozkazovací způsob pro všechny osoby 

1. os., čísla mn., podmiňovací způsob přítomný  

2.os., čísla mn., podmiňovací způsob minulý 

2. os., č. j., zp. ozn., čas min. 

3. os., č. mn., zp. ozn., čas bud. 

 

Od slovesa koupit si utvoř: 

 

rozkazovací způsob pro všechny osoby 

1. os., čísla mn., podmiňovací způsob přítomný  

2.os., čísla mn., podmiňovací způsob minulý 

2. os., čísla j., podmiňovací způsob přítomný 

2. os., č. j., zp. ozn., čas min. 

3. os., č. mn., zp. ozn., čas bud. 

 

4. Vypiš slovesa a urči mluvnické kategorie: 

 

Neumaž si šaty. 

Rádi bychom si koupili nové auto. 

Na louce kvetly bílé kopretiny. 

Počkejte na mě u nákupního střediska. 

Nešel bys se mnou do kina? 

 

 

 

 

Pracovní list poslat do 29. 5. do 19:00 hod. 
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Český jazyk  –  Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

25. – 29. 5. 2020 

 

 

 

NOVÉ UČIVO 

 

Větné členy: 

Základní skladební dvojice – opakování 

Učebnice strana 68, Od šestky do devítky strana 29. 

Podmět vyjádřený a nevyjádřený 

Přísudek slovesný a jmenný se sponou 

 

Učebnice str.68/2, str. 69/3 
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6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, na období od 25. 5. do 29. 5. 2020 

V případě jakýchkoli nejasností pište na můj mail hodovska@zsdolnikounice.cz,  

 

NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK 

1. hodina 

Opiš do sešitu a nauč se: 

Nejmenší společný násobek 

Nejmenší společný násobek několika daných čísel je nejmenší kladné celé číslo, které je celočíselným 
násobkem všech daných čísel. 

Značí se  n(x; y). 

 

Určení nejmenšího společného násobku 

Př. 1) Určete nejmenší společný násobek čísel 18 a 54. 

1. způsob:  

Vypíšeme si řadu násobků každého čísla: 

 Násobky čísla 18 jsou: 18; 36; 54; 72; 90; 108; … 

 Násobky čísla 54 jsou: 54; 108; 162; … 

Číslo 54 je nejmenší společný násobek čísel 18 a 54.  

Zapíšeme: n(18; 54) = 54 

Tento způsob je vhodný u menších čísel. 

 

2. způsob: 

Daná čísla rozložíme na součin prvočísel: 

 18 = 2 · 3 · 3 

 54 = 2 · 3 · 3 · 3 

Nejmenší společný násobek pak vypočítáme tak, že rozklad jednoho z čísel   

vynásobíme prvočísly, která jsou navíc v rozkladu druhého čísla:  

n(18; 54) = 2 · 3 · 3 · 3 = 54 

 

Podívej se na video, kde je to pěkně vysvětlené: 

https://www.youtube.com/watch?v=3KM7uQbQerc 
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Př. 2) Určete nejmenší společný násobek čísel 30 a 35. 

1. způsob:  

 Násobky čísla 30 jsou: 30; 60; 90; 120; 150; 180; 210; 240; 270; 300; … 

 Násobky čísla 35 jsou: 35; 70; 105; 140; 175; 210; 245; 280; … 

n(30; 35) = 210  (Ale kdo se s tím má takto počítat?   ) 

 

2. způsob: 

Daná čísla rozložíme na součin prvočísel: 

 30 = 2 · 3 · 5 

 35 = 5 · 7 

n(30; 35) = 2 · 3 · 5 · 7 = 210  (Že je to rychlejší?   ) 

 

Př. 3) Určete nejmenší společný násobek čísel 15, 18 a 21. 

2. způsob:  

Daná čísla rozložíme na součin prvočísel: 

 15 = 3 · 5 

 𝟏𝟖 =  𝟐 ∙ 𝟑 ∙ 𝟑 

 𝟐𝟏 = 𝟑 ∙ 𝟕 

𝐧(𝟏𝟓;  𝟏𝟖;  𝟐𝟏) =  𝟑 · 𝟓 · 𝟐 ∙ 𝟑 ∙ 𝟕 =  𝟑𝟎 ∙ 𝟐𝟏 = 𝟔𝟑𝟎 

 

2. hodina 

Příklady:  Pomocí rozkladu čísel na součin prvočísel určete nejmenší společný násobek čísel: 

n(15; 20) 

n(14; 21) 

n(8; 12; 16) 

n(12; 24; 36) 

 

Zkontroluj si správnost svých výpočtů: 

n(15; 20) = 60 

n(14; 21) = 42 

n(8; 12; 16) = 96 

n(12; 24; 36) = 72 



3. hodina 

  Procvičuj: 

 Vyřešené příklady z dnešního dne pošli ke kontrole nejpozději 30. 5. do 20:00. 

 Urči nejmenší společný násobek čísel: 

a) 𝑛(2; 3) 

 

 

b) 𝑛(6; 9) 

 

 

c) 𝑛(8; 12) 

 

 

d) 𝑛(18; 24) 

 

 

e) 𝑛(32; 48) 

 

 

f) 𝑛(12; 9) 

 

 

g) 𝑛(8; 36; 27) 

 

 

h) 𝑛(18; 36; 81) 

 

 

4. hodina 

Procvič si učivo na těchto stránkách: 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-nejmensi-spolecny-nasobek 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-nejmensi-spolecny-nasobek


 

6. A - ZADÁNÍ 

Předmět: angličtina  

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 25. 5. – 29. 5. 2020 

 
 

Opět připomínán a současně prosím o včasné odesílání POŽADOVANÝCH úkolů. Od některých sice něco 
dostávám, ale co bych chtěla, to tam není!!! 
 
Po 25. 5.  
 

PS str. 51/ cv. 3 b) nezapomeň na dokončení této části. Podle minulého řešení už víš, jaké je pořadí, tak teď ještě 
dopsat nebo jen zkontrolovat a opravit si, co jsi napsal do části b). 
 

Možná že sis všiml, že v komiksu v uč. str. 62 byla použita vazba „as…as“ a mezi tato slova bylo vložené přídavné 
jméno.  Mám dojem, že už to bylo vysvětlováno v jednom z minulých videí. Používá se, když chceme říct, že dvě věci 
jsou stejné = přirovnání.  
Ještě jsem vám sem vložila jeden odkaz k celkovému shrnutí stupňování přídavných jmen. Podívej se na něj, třeba 
v něm najdeš nápovědu k nějakému dalšímu úkolu .  
 

https://www.youtube.com/watch?v=IUBiKhurWYM 
 

např. as tall as – vysoký jako, as clever as – chytrý jako  
 

PS str. 50/cv. 1 – doplnit přirovnání „as …as“ podle obrázku 
 
Út  26. 5.  
 

Teď se ještě vrátíme ke stupňování dvou „záludnějších“  slov – good, bad. 
 

PS str. 51/ cv. 4 – podle smyslu do rozhovoru doplnit 2. a 3. stupeň přídavných jmen good, bad. 
 
 
 

St  27. 5.   
 
uč. str. 63/cv. 5 b) – najít k sobě vhodné přídavné a podstatné jméno a do sešitu psát krátká spojení=přirovnání  
podle uvedeného příkladu  
(1 - as heavy as lead).  
 
 

Pá 29. 5. 
 

PS str. 51/cv. 5 – z uvedené nabídky vytvoříš věty, ve kterých uvedené přídavné jméno použiješ ve tvaru 2. stupně 
(C) nebo 3. stupně (S) a doplníš svůj vlastní názor. Tam, kde budeš doplňovat 2 stupeň (C), bude závorku s něčím 
porovnávat.  
uvedený příklad (S): Nejobtížnější školní předmět je matematika. 
               např. pro 3 (C) – Nějaká hudební skupina (její název) je horší než jiná hudební skupina. 
Toto cvičení mi pošleš nejpozději do úterý 2. 6.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IUBiKhurWYM


Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 25. 5. do 29. 5. 2020  
 

HODNOCENÍ 
V Bakalářích by měli mít všichni zapsané známky získané do 11. 3. 2020. Doplnil jsem hodnocení za duben a 
příští týden doplním hodnocení za květen. Zkontrolujte si prosím, zda známky odpovídají a podívejte se na 
průměr. Pokud něco neodpovídá nebo nemáte průměr podle vašich představ (nevychází vám známka, 
kterou si na vysvědčení přejete), napište, domluvíme se. 
 
Zopakuj si učivo o Africe. Můžeš použít elektronickou učebnici i pracovní sešit. Odkaz na učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=41 
 
Vypracuj test: 
https://forms.gle/hrr2aWiCqZMTzsQAA 
 
POZOR!  
Všichni nemají splněný test, který je v zadání 11. až 15. květen. Tento test a test dnešní jsou součástí 
hodnocení za květen, proto je nutné je odeslat do konce měsíce května. 
Komu se první test nepovedl, může si udělat opravu. 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 
Austrálie 
Je nejmenší světadíl, leží na jižní polokouli, prochází jí obratník Kozoroha. 
Austrálii oblévá Indický a Tichý oceán, jehož součástí je Korálové moře. 
Orientace na mapě: 
zálivy – Velký australský, Carpentarský 
poloostrov – Yorský 
ostrov – Tasmánie 
pohoří – Velké předělové, Australské Alpy 
pouště – Velká písečná, Velká Viktoriina, Simpsonova  
jezero – Eyrovo 
řeka – Murray (přítok Darling) 
 
 
Všechno si najdi a ukaž na mapě, můžeš použít elektronickou učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=22 
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6. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 25. do 29. května 

1. hodina – vyplnit test (do 28. května): https://forms.gle/f4oxb5kvgP31aSvu8 

 

2. hodina – přečíst učebnici strana 110 – 112, opsat rámeček – strana 112: 

 

 

 

https://forms.gle/f4oxb5kvgP31aSvu8


Fyzika 6. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 25.-29. května 

Možnost videokonference středa  27. 5. 2020 6A- v 9 hod., 6B- v 10 hod., 6C-v 

11 hodin 

Během videokonference bude vysvětleno učivo na daný týden. Pak si žáci zapíší 

zápis do sešitu a popřípadě vypracují zadané další úkoly. Je dobré, aby měli žáci 

nachystaný sešit, učebnice a psací potřeby. 

Přihlášení: 

Topic: Jitka Odehnalová's Personal Meeting Room 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3314774791?pwd=c2lHa1hzVGtqOWxHUEZs

eWpMRG5nUT09 

 

Meeting ID: 331 477 4791 

Password: 3Ed8aW 

Minulý týden jsme se učili počítat hustotu. Jistě už všichni víte, že hustotu 

vypočítáme jako podíl hmotnosti a objemu. Dnes si zkusíme vysvětlit, jak 

vypočítáme hmotnost. 

Nejprve si pust video, kde je vysvětleno jak se hmotnost počítá. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA&t=320s 

Jistě jsi zjistil, že hmotnost vypočítáme jako součin hustoty a objemu 

m = ρ . V 

Opět si musíme dávat pozor na jednotky.  

Pozorně si pročti zápis a opiš si ho do sešitu. Opiš si i dva řešené příklady. 
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Na konci je zasání tří příkladů, které si propočítáme společně na 

videokonferenci. 

Výpočet hmotnosti tělesa

Hmotnost tělesa lze určit nejen vážením, ale 

také výpočtem, známe-li objem tělesa a hustotu 

látky, ze které těleso je. 

Vzorec pro výpočet hmotnosti je:

m = ρ ∙ Vhmotnost

tělesa

hustota látky, ze které těleso je

objem tělesa

(↓ Tohle si do sešitu nepiš↓↓↓)  

Jak je to při výpočtu s jednotkami?

• chceme-li, aby hmotnost vyšla v kg, je třeba 
hustotu dosadit v jednotce kg/m3 a objem v 
jednotce m3

• chceme-li, aby hmotnost vyšla v g, je třeba 
hustotu dosadit v jednotce g/cm3 a objem v 
jednotce cm3

• jsou-li jednotky v zadání zkombinované jiným 
způsobem, je potřeba je převést tak, aby byl 
splněn jeden z předchozích bodů 

 



Př.1: Objem vody v sudu je 200 l. Urči hmotnost 

vody. 

a)Zapiš hodnoty zadaných veličin pomocí jejich značek.

V = 200 l = 200 dm3 = 0,2 m3

ρ = 1 000 kg/m3

m = ? (kg)

b)Zapiš vztah pro výpočet hmotnosti vody v sudu.

m = ρ ∙ V

c)Dosaď hodnoty ze zadání do vzorce, proveď číselný výpočet, nezapomeň 

na jednotku za výsledkem.

m = 1 000 ∙ 0,2

m = 200 kg Hmotnost vody je 200 kg

 

 

 

Př.2: Objem lžíce rypadla je 5 m3. Urči hmotnost 

písku, který nabere rypadlo, je-li hustota písku     

1 500 kg/m3.

V = 5 m3

ρ = 1 500 kg/m3

m = ? (kg)

m = ρ ∙ V

m = 1 500 ∙ 5

m = 7 500 kg

Rypadlo nabere 7 500 kg písku.

 

1) Kolik váží betonový panel o objemu 1,2 m3? 

2) Litinový odlitek má objem 3 575 cm3. Kolik váží?  

3) Kolik váží petrolej v lahvičce o objemu 125 ml? 



6.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 25. 5. – 29. 5. 2020 
 
26. 5. – téma: Výtrusné rostliny – kapradiny 

 Učebnice str. 89 a 91 – přečti si. 

 Opiš si zápis do sešitu:  
 

 
 
28. 5. – téma: Výtrusné rostliny – plavuně, přesličky, kapradiny - opakování 

 Pro lepší upevnění učiva se na těchto odkazech podívej na prezentace s výkladem: 
Plavuně, přesličky: 
https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU  
 
Kapradiny: 
https://www.youtube.com/watch?v=6d8wfx0A_HQ 

 

 Zezadu sešitu si zkus odpovědět na otázky na str. 87/2, 3 a na str. 91/1, 2, 4, 5. 
 

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů mě kontaktuj na můj e-mail.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU

